
  Οι σύλλογοι οι οποίοι φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του 1ου 

Γυμνασίου – ΓΕΛ Καλαμαριάς, οφείλουν αφού λάβουν γνώση του 

κανονισμού λειτουργίας αυτών, να τον  τηρούν απαραβίαστα και 

απαρέγκλιτα:  

  Οι Διευθυντές  του σχολικού συγκροτήματος όπως ρητά αναφέρεται, 

έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση καταγγελίας της σύμβασης 

εφόσον δεν τηρούνται απρόσκοπτα τα παρακάτω: 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ 

του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 

Στην Καλαμαριά, σήμερα …………(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ)………………… 

παρούσας Σύμβασης. 

 

Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 εδάφιο 17 του Ν. 3852/2010  

 τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 

 την με αρ. ……………. /2015 Απόφαση του Δημάρχου Καλαμαριάς 

 την με αρ. ……………. /2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς 

 την με αρ. …/201.. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου στο συγκεκριμένο φορέα/σύλλογο 

 

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η εκ μέρους του πρώτου των συμβαλλομένων παραχώρηση της 

χρήσης χώρου του ………1ου Γυμνασίου / Λυκείου Καλαμαριάς και συγκεκριμένα της αίθουσας 

……………………………………………………….………………........ προς το σωματείο 

………………………………………………………………………………...……… για την υλοποίηση του 

προγράμματος ………………………………………………………………………………………………….  

2. Η παραχώρηση έχει χρονική διάρκεια από σήμερα …………………..…………………… μέχρι  την 

……………………………… και κατά τις ημέρες …………………………………………………………… και ώρες 

από………….. μέχρι……………… 

Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να 

παραδώσει τους χώρους αμέσως, χωρίς αντίρρηση, χωρίς άλλη ειδοποίηση και στην ίδια κατάσταση που τους 

παρέλαβε. 

3. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενεργώντας ως υπεύθυνος της χρήσης του παραχωρηθέντος χώρου: 

 Συνοδεύει τα μέλη του φορέα (αθλητές, μαθητές κτλ) που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο και είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλειά του αλλά και για όποιο ατύχημα συμβεί κατά τη χρήση του  

 Έχει την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του παραχωρηθέντος χώρου καθώς και την ευθύνη 
κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού του χώρου ή χρηστών του χώρου  



 Παραλαμβάνει το συμφωνηθέντα χώρο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται, στο διάστημα που θα τον 
χρησιμοποιεί, να τον επιμελείται και να τον παραδίδει στην κατάσταση που τον παρέλαβε. 

 Έχει την ευθύνη για κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του χώρου που καθορίζεται στην παρούσα 
Σύμβαση Παραχώρησης η οποία θεωρείται αυθαίρετη και καταχρηστική. 

4. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, όπως 

αυτοί περιγράφονται και στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 Ο φορέας - χρήστης του χώρου συμμετέχει στα έξοδα φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, είτε με την 

καταβολή χρηματικού ποσού, είτε με την προσφορά αθλητικού ή λοιπού εξοπλισμού στο σχολείο. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του χώρου ή μέρους του χώρου από τον φορέα που έχει 
υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης σε τρίτους (φορείς ή ιδιώτες), έστω και για μία και μόνο φορά, χωρίς 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. 

 Οι χώροι, μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας, πρέπει να παραδίδονται καθαροί και χωρίς φθορές, έτοιμοι 
να χρησιμοποιηθούν από τα Σχολεία. Σε περίπτωση που οι Διευθυντές των σχολείων διαπιστώσουν 
φθορές ή ακάθαρτους χώρους, οι σύλλογοι καλούνται να τις αποκαταστήσουν άμεσα. Εάν δεν 
συμμορφωθούν, η Σχολική Επιτροπή εξετάζει την καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης, την αποβολή 
τους από το χώρο και την καταβολή αποζημίωσης. 

 Οι χρήστες των χώρων μεριμνούν για τη συνετή κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού και της 
θέρμανσης (εφόσον υπάρχει). 

 Όργανα γυμναστικής ή όποιο άλλο αντικείμενο χρησιμοποιεί ο σύλλογος για τις δραστηριότητές του, 
πρέπει να απομακρύνονται μετά το πέρας χρήσης του χώρου ή να τοποθετούνται σε σημείο του χώρου που 
θα υποδείξει ο διευθυντής ή ο γυμναστής του σχολείου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και να 
μην κωλύονται οι δραστηριότητες του Σχολείου.   

 Σε έκτακτες περιπτώσεις που το Σχολείο χρειαστεί τον παραχωρηθέντα χώρο για τη διοργάνωση 
εκδήλωσής του, ο σύλλογος – χρήστης, αφού ενημερωθεί εγκαίρως, οφείλει να παραδώσει το χώρο για να 
χρησιμοποιηθεί από το σχολείο. 

 Σε περίπτωση που οι σχολικές εγκαταστάσεις τελούν υπό κατάληψη και ο Διευθυντής του Σχολείου δεν 
μπορεί να εγγυηθεί τη διαφύλαξη του χώρου, η παραχώρηση αιθουσών και λοιπών χώρων αναστέλλεται 
μέχρι το τέλος της κατάληψης. 

 Γενικώς, τα μέλη των φορέων πρέπει (με υπόδειξη των υπευθύνων) να έχουν πάντα κατά νου ότι 
φιλοξενούνται σε χώρους που, σε λίγες ώρες μετά, θα χρησιμοποιηθούν από μαθητές. Οφείλουν λοιπόν, 
αφενός να τους προστατέψουν από οποιαδήποτε φθορά και αφετέρου να τους σεβαστούν ως χώρους 
εκπαίδευσης. Εννοείται ότι απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, η χρήση φαρμάκων και ουσιών, οι 
βωμολοχίες, η χρήση του αύλειου χώρου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, η αναγραφή συνθημάτων, η 
ανάρτηση διαφημίσεων και οτιδήποτε δεν συνάδει με τον ιερό χώρο ενός εκπαιδευτηρίου. 

5.   Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Εφόσον στην πορεία διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους 
παραπάνω όρους δεν τηρείται, καταγγέλλεται η παρούσα Σύμβαση και διακόπτεται αμέσως η παραχώρηση 
χρήσης του χώρου. 

6. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία παραχωρηθέντος χώρου και δεν αναφέρεται στην παρούσα 
Σύμβαση Παραχώρησης ή στον αντίστοιχο Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς 
ή την Πρόεδρό του. 

7. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα για τον 
Διευθυντή του Σχολείου, χώροι του οποίου παραχωρούνται προς χρήση και αφού διαβάστηκε υπογράφεται 
από τους συμβαλλόμενους. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


